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Egyszerű szótöbbség
Tisztelt Közgyűlés!
A nemzeti köznevelésről szóló törvény 99/H. § (1) bekezdése alapján a települési
önkormányzat által működtetett köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló
települési önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog leltár szerint 2017. január 1-jén a
területileg illetékes tankerületi központ vagyonkezelésébe kerül. Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Szekszárdi Tankerületi Központ
(a továbbiakban: Tankerület) 2016. december 16. napján vagyonkezelési szerződést
kötöttek, melyben rögzítették a vagyonkezelési szerződés tárgyát képező vagyonelemek
vagyonkezelői joga gyakorlásának szabályait.
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 5. § (1) a) pontja értelmében a
települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a háziorvosi, házi
gyermekorvosi ellátásról. A Tankerület, mint vagyonkezelő vagyonkezelői joga nem terjed ki
a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában található orvosi rendelőre, mely az
önkormányzati feladatellátáshoz szükséges és azt az Önkormányzat és a vele szerződéses-,
illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló orvosok használnak.
Önkormányzat és a Tankerület a gyermekétkeztetéssel és a nyári tanítási szünetekben a
gyermekfelügyelettel kapcsolatos feladatok ellátására a Szekszárdi Tankerületi Központ által
működtetett közoktatási intézményekben elnevezéssel megállapodást kötöttek, mely
megállapodás rögzíti a Felek azon szándékát, mely szerint a közöttük létrejött vagyonkezelési
szerződést módosítani kívánják annak érdekében, hogy a „Gazdasági iroda” elnevezésű
helyiségek Tankerület részére 2018. október 31. napjával átadásra kerüljenek.
A fent leírtakra tekintettel az Önkormányzat és a Tankerület között kötött vagyonkezelési
szerződés módosítása szükséges, mely szerződésmódosítás jelen előterjesztés mellékletét
képezi.
Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.
Szekszárd, 2018. október 17.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2018. (X.25.) határozata
a Szekszárdi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. Az Önkormányzat és a Szekszárdi Tankerületi Központ között
szerződésmódosítást az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja,
Határidő:
Felelős:

kötendő

2018. október 25.
Ács Rezső polgármester

2. felhívja a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására;
Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
Ács Rezső polgármester

3. felhívja az Egészségügyi Gondnokság vezetőjét, hogy a Szekszárdi Tankerületi
Központtal a Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiumában található orvosi rendelő
költségeinek megosztására vonatkozóan megállapodást kössön.
Határidő:
Felelős:

2018. október 31.
Lovrity Attiláné gondnokságvezető

3
263elot

